
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес 03.05.2017г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 
злокачествени заболявания” определена със Заповед № 84/12.04.2017г. на Управителя на 
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 д-р Татяна Тодорова - Андреева – началник ОМО 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Яна Йорданова – счетоводител 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 52/06.03.2017г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 085921 в 
брой S 047 от 08.03.2017г. изменено с обявление № 107776 в брой S 058 от 23.03.2017г., а в 
Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 775059 на 06.03.2017г., изменено с 
обявление № 777598 от 23.03.2017г. 

Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
С решение на комисията от 12.04.2017г. е изискана подробна писмена обосновка по чл.72 

ал.1 ЗОП от участници за начина на образуване на ценовото им предложение по обособени 
позиции.  

В определения срок са постъпили такива от всички. След внимателно запознаване със 
съдържанието им комисията  

РЕШИ: 
1. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 

писмената обосновка вх.№1294/25.04.2017г. на „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна за начина на 
образуване на ценовото му предложение по обособена позиция № 8. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Същите се 
обосноват с установените търговски взаимоотношения с производителя/ притежателя на 
разрешението за употреба на лекарствения продукт, доставната му цена за участника и 
предоставената отстъпка. 

2. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 
писмената обосновка вх.№1342/27.04.2017г. на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София за 
начина на образуване на ценовото му предложение по обособена позиция № 8. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те се аргументират 
с търговските условия, които участникът получава от търговските си партньори за доставката на 
лекарствени продукти за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ. 

3. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 
писмената обосновка вх.№1295/25.04.2017г. на „МЕДЕКС” ООД – гр. София за начина на 
образуване на ценовото му предложение по обособени позиции № 1, 8 и 67. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те са обосновани с 
търговските условия и отстъпки от търговските им партньори. 

След това комисията извърши оценяване и класиране на офертите съобразно избрания 
критерий, което отрази в таблица - приложение № 2. В резултат на това тя 

РЕШИ: 
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1. Класира участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в таблица – 
приложение № 2. 

2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 
поръчка по обособени позиции №№ 7, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 36, 65, 80, 95, 98 и 101. 

Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 

свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

на: 
- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр. София 
- „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София 
- „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София 
- „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 

   - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
   - „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София са с нередовност – в раздел Г част III 
на ЕЕДОП не е посочил дали за него се прилагат част от специфични национални основания за 
изключване, посочени в обявлението или документацията на ОП – т.е. че е свързано лице с друг 
участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП. 

Мотиви: С Решение №52/06.03.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле VI.3. от обявлението на ОП (т.8 и т.9) и т.2.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени основанията за отстраняване 
от участие в ОП. Съобразно тях ще бъде отстранен от участие този участник който е свързано 
лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и за който е налице условието 
по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съответствието с тези изисквания се удостоверява с попълване на 
раздел Г от част III на ЕЕДОП с отрицателен отговор „не“. Участникът е попълнил отговор „не“, 
но под него словесно е изписал чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици. 

Липсата на друг запис оставя съмнение че той е/ не е свързано лице с друг участник в ОП и 
не показва дали отговаря на предявените изисквания и следва да бъде отстранено установеното 
несъответствие.   

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен са с нередовност – ЕЕДОП не е подписан от 
управителя Мария Кочарова. 

Мотиви: С Решение №52/06.03.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. При 
този участник кръгът на тези лица включва управителите на дружеството – от справката в ТР на 
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АВ се установи, че те са двама. От тях само Жеко Жеков Жеков е подписал ЕЕДОП. Липсва 
подпис от другия управител – Мария Рангелова Кочарова. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност – в раздел Г част III на ЕЕДОП не е 
посочил дали за него се прилагат специфични национални основания за изключване, посочени в 
обявлението или документацията на ОП – т.е. че са налице обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 

Мотиви: С Решение №52/06.03.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле VI.3. от обявлението на ОП (т.8 и т.9) и т.2.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени основанията за отстраняване 
от участие в ОП. Съобразно тях ще бъде отстранен от участие този участник който е свързано 
лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и за който е налице условието 
по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съответствието с тези изисквания се удостоверява с попълване на 
раздел Г от част III на ЕЕДОП с отрицателен отговор „не“. Участникът е попълнил отговор „не“ 
под който има словесно изписване на изпълнението на посочените изисквания. От 
съдържанието не се установява дали спрямо нето се прилага забраната по чл.3 т.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. Участникът посочва „свързаност“ с дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. Същото би било от значение към 01.07.2016г. След 
изменението в посочения закон (обн. в ДВ бр.48/2016г. в сила от 01.07.2016г.) законодателят е 
изоставил признака „свързаност“ и се интересува от наличието на „контрол“ между посочените 
от него субекти. Именно това обстоятелство не е изяснено в ЕЕДОП на участника. Понятието 
„контрол“ е дефинирано в пар.1 т.5 от ДР на Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

5. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна са с нередовност – в раздел Г част III на ЕЕДОП не е посочил 
дали за него се прилагат специфични национални основания за изключване, посочени в 
обявлението или документацията на ОП – т.е. че са налице обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и че той е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на 
ЗОП. 

Мотиви: С Решение №52/06.03.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле VI.3. от обявлението на ОП (т.8 и т.9) и т.2.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени основанията за отстраняване 
от участие в ОП. Съобразно тях ще бъде отстранен от участие този участник който е свързано 
лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и за който е налице условието 
по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съответствието с тези изисквания се удостоверява с попълване на 
раздел Г от част III на ЕЕДОП с отрицателен отговор „не“. В случая не е попълнен отговор, 
което не показва дали участникът отговаря на предявените изисквания и следва да бъде 
отстранено установеното несъответствие. 

6. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„МЕДЕКС” ООД – гр. София са с нередовност – в раздел Г част III на ЕЕДОП не е посочил 
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дали за него се прилагат част от специфични национални основания за изключване, посочени в 
обявлението или документацията на ОП – т.е. че е свързано лице с друг участник в ОП по 
смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП. 

Мотиви: С Решение №52/06.03.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле VI.3. от обявлението на ОП (т.8 и т.9) и т.2.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени основанията за отстраняване 
от участие в ОП. Съобразно тях ще бъде отстранен от участие този участник който е свързано 
лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и за който е налице условието 
по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съответствието с тези изисквания се удостоверява с попълване на 
раздел Г от част III на ЕЕДОП с отрицателен отговор „не“. Участникът е попълнил отговор „не“, 
но под него словесно е изписал чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици. 

Липсата на друг запис оставя съмнение че той е/ не е свързано лице с друг участник в ОП и 
не показва дали отговаря на предявените изисквания и следва да бъде отстранено установеното 
несъответствие. 

Предвид изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна 
информация относно обстоятелството дали е „свързано лице“ по смисъла на § 2 т.45 от ДР на 
ЗОП с друг участник в ОП. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП, 
подписан от двамата управители на дружеството или нов ЕЕДОП, подписан само от управителя 
Мария Рангелова Кочарова, съдържащ всичката изискуема информация. 

3. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно 
наличието на основание за отстраняване, посочени в чл.3 т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като при 
изпълнението на това изискване съобрази смисъла на използваните понятия, посочени в 
допълнителната разпоредба на закона. 

4. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: 

4.1. Той „свързано лице“ ли е по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП с друг участник в ОП? 
4.2. Наличието на основание за отстраняване, посочени в чл.3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 

5. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „МЕДЕКС” ООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно 
обстоятелството дали е „свързано лице“ по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП с друг участник в 
ОП. 

6. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
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Комисията разгледа писмо с вх.№ 1401/04.05.2017г. от „МЕДЕКС” ООД – гр. София. С 
него заявява, че не поддържа оферираната цена за лекарствени продукти по обособени позиции 
№ 25 и № 70, поради което няма да подпише договор за възлагане на ОП, ако бъде определен за 
изпълнител. С оглед на това комисията 

РЕШИ: 
1. Предлага за отстраняване от процедурата „МЕДЕКС” ООД – гр. София и офертата му 

по обособени позиции № 25 и 70 на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, поради което няма 
да бъде разгледано ценовото му предложение по тези обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 52/06.03.2017г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано с офертата да се представи ценово предложение по образец от 
документацията на ОП относно цената за придобиване. Към него се прилага попълнен 
съответния ред с всички колони от „спецификация на лекарствени продукти“, надлежно 
подписан, надписан и подпечатан. Образецът на ценово предложение е част от документацията 
на ОП. Съгласно т.2.7 от споменатите указания и чл.47 ал.9 от ППЗОП това следва да бъде 
извършено за всяка обособена позиция от офертата на участника. Със свое писмо изх.№ 
145/03.05.2017г.(вх.№ 1401/04.05.2017г. при възложителя) участникът заявява че не поддържа 
предложената цена за обособени позиции № 25 и 70, поради променени търговски 
взаимоотношения с техните производители и притежатели на разрешение за употреба. 
Комисията приравнява стореното на липса на ценово предложение по тези две обособени 
позиции. По този начин офертата му не отговаря на предварително обявените условия. 

2. Изменя решението си за класиране на участниците по обособени позиции № 25 и 70 и 
таблицата за това - приложение № 2. 

3. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 първа хипотеза от 
ЗОП обществената поръчка по обособена позиция № 25. 

Мотиви: Всички оферти от участници не отговарят на условията за представяне. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 04.05.2017г. 

 
 

Комисия: 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ 
Членове: маг.фарм.Цв. Кирева – ……………………… /п/ 
                д-р Татяна Тодорова - Андреева – ……………………… /п/ 
     Валя Белчева – ……………………… /п/ 
     Яна Йорданова – ……………………… /п/ 
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Приложение № 2
към Протокол от 03.05.2017г.

Обособ. 
позиция 
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Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 
колона 6 до пети 

знак след 
десетичната запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 
колона 6 до пети 

знак след 
десетичната запетая

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
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запетая
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ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
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ед.мярка с ДДС от 
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Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 6 до пети знак 
след десетичната 

запетая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 B03XA01
Erythropoietin/10 
000 IU/ 1 ml

парентерална 
форма IU 4 000 000 3-то място                            

0.00635
4-то място                      

0.00704
2-ро място                     

0.00631
5-то място                          

0.00776
1-во място                    

0.00472

2 B03XA02
Darbepoetin alfa/300 
mcg/

парентерална 
форма mcg 36000 1-во място                     

2.88067

3 H01CB02 Octreotide парентерална 
форма mg 3 600 2-ро  място                        

63.00000
1-во място                      
62.75000

4-то място                      
63.17628

5-то място                  
63.57900

3-то място                     
63.00000

4 L01AA01 Cyclophosfamide парентерална 
форма mg 1 600 000 1-во място                        

0.02587

5 L01AA06 Ifosfamide парентерална 
форма mg 2 000 000 1-во място                     

0.04721

6 L01AX03 Temosolomide перорална 
форма mg 400 000 4-то място                    

0.28768
2-ро място                      

0.25164
3-то място                   

0.25540
1-во място                  

0.22888

7 L01AX04 Dacarbasine парентерална 
форма mg 240 000

8 L01BA04 Pemetrexed                          
500 mg

парентерална 
форма mg 300 000 5-то място                     

2.08600
4-то място                  

0.89640
2-ро място                      

0.75344
3-то място                    

0.76800
1-во място                    

0.74888

9 L01BA04 Pemetrexed                               
1000 mg

парентерална 
форма mg 300 000 1-во място                    

0.89888

10 L01BC02 Fluorouracil                            
500 mg

парентерална 
форма mg 6 000 000

11 L01BC02 Fluorouracil                            
1000 mg

парентерална 
форма mg 10 000 000 1-во място                  

0.00477
2-ро място                   

0.00483
3-то място                     

0.00502

12 L01BC05 Gemcitabine 200mg парентерална 
форма mg 72000

13 L01BC05 Gemcitabine                            
1000 mg

парентерална 
форма mg 3000000 1-во място                       

0.03720
2-ро място                             

0.03868

14 L01BC05 Gemcitabine                              
2000 mg

парентерална 
форма mg 2000000

15 L01BC06 Capecitabine                       
500 mg

перорална 
форма mg 72 000 000 1-во място                      

0.0018

16 L01BC53
Tegafur uracil               
/20mg/5,8 mg/15,8 
mg/

перорална 
форма tabl. 2016 1-во място                      

7.73500

Предложение на участника
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17 L01CA01 Vinblastine парентерална 
форма mg 2 000

18 L01CA02 Vincristine парентерална 
форма mg 150

19 L01CA04 Vinorelbine парентерална 
форма mg 60 000 2-ро място                    

1.15240
3-то място                         

1.20000
4-то място                        

1.20280
1-во място                   

1.13720

20 L01CB01 Etoposide парентерална 
форма mg 400 000

21 L01CD01 Paclitaxel 30 mg парентерална 
форма mg 60 000

22 L01CD01 Paclitaxel 100 mg парентерална 
форма mg 180 000 1-во място                  

0.20760

23 L01CD01 Paclitaxel 300 mg парентерална 
форма mg 144 000 1-во място                       

0.19040
2-ро място                    

0.20920
3-то място                      

0.21960

24 L01CD02 Docetaxel 20 mg парентерална 
форма mg 10000

25 L01CD02 Docetaxel 80 mg парентерална 
форма mg 80000

26 L01CD02 Docetaxel 160 mg парентерална 
форма mg 80000 1-во място                 

0.40000

27 L01CD04 Cabazitaxel парентерална 
форма  mg 7 200 2-ро място                       

138.84633
1-во място                      
138.70000

28 L01DB01 Doxorubicin 
hydrochloride

 
парентерална 
формаpowder

,/ dispersion 
and 

concentrate for 
dispersion for 

infusion /

mg 10000 2-ро място              
17.96580

3-то място                       
18.21440

1-во място                   
17.85600

4-то място                         
18.49000

29 L01DB03 Epirubicin10 mg парентерална 
форма mg 10000

30 L01DB03 Epirubicin 50 mg парентерална 
форма mg 300 000 2-ро място                     

0.79580
3-то място                     

0.82000
4-то място                     

0.83360
5-то място                     

0.83760
1-во място                    

0.75760

31 L01DB03 Epirubicin 100 mg парентерална 
форма mg 200 000 2-ро място                        

0.79590
3-то място                      

0.83000
4-то място                      

0.83360
5-то място                  

0.84240
1-во място                       

0.75760

32 L01DB07 Mitoxantrone парентерална 
форма mg 6 000 1-во място                     

3.12000

33 L01DC03 Mitomycin парентерална 
форма mg 54 000 1-во място                     

2.80900

34 L01XA01 Cisplatin 50 mg парентерална 
форма mg 175 000 1-во място                     

0.21320

35 L01XA02 Carboplatin парентерална 
форма mg 360 000 3-то място                  

0.13907
2-ро място                      

0.13880
4-то място                     

0.14347
5-то място                       

0.14560
1-во място                    

0.13680

36 L01XA03 Oxaliplatin 50 mg парентерална 
форма mg 150 000

37 L01XA03 Oxaliplatin 100 mg парентерална 
форма mg 180 000 1-во място                      

0.43000
2-ро място                        

0.44200
3-то място                     

0.44500

38 L01XC03 Trastuzumab                         
150 mg

парентерална 
форма mg 180 000 1-во място                  

7.22000
2-ро място                     

7.46347

39 L01XC03 Trastuzumab                                       
600 mg /5 ml

парентерална 
форма mg 360 000 1-во място                     

5.28000
2-ро място                    

5.37087

40 L01XC06 Cetuximab парентерална 
форма mg 180 000 1-во място                            

3.83000
2-ро място                         

3.92280

41 L01XC07 Bevacizumab                      
100 mg

парентерална 
форма mg 168 000 1-во място                      

5.15000
2-ро място                        

5.36600

42 L01XC07 Bevacizumab                                
400 mg

парентерална 
форма mg 720 000 1-во място                     

5.15000
2-ро място                     

5.36143



43 L01XC08 Panitumumab парентерална 
форма mg 72000 1-во място                      

8.07600

44 L01XC13 Pertuzumab парентерална 
форма mg 113400 1-во място                    

14.20000
2-ро място                      
14.27057

45 L01XC14 Trastuzumab 
emtansine

парентерална 
форма mg 45000 1-во място              

36.20000
3-то място                       
36.37200

2-ро място                  
36.30000

46 LO1XC18 Pembrolizumab парентерална 
форма mg 36000 1-во място                       

80.01760
2-ро място                    
80.28000

47 L01XC21 Ramucirumab парентерална 
форма mg 115200 3-то място                   

11.82090
1-во място                     
11.55252

2-ро място                     
11.75400

48 L01XE02 Gefitinib перорална 
форма mg 900 000 2-ро място                     

0.56400
3-то място                   

0.56764
1-во място                     

0.56368

49 L01XE03 Erlotinib перорална 
форма mg 900 000 1-во място                    

0.83200
2-ро място                        

0.84649

50 L01XE04 Sunitinib перорална 
форма mg 180 000 3-то място                  

6.25600
1-во място                  

6.17000
2-ро място                   

6.18252
4-то място                     

6.30240

51 L01XE05 Sorafenib перорална 
форма mg 2 688 000 3-то място                    

0.29170
6-то място                      

0.30776
4-то място                         

0.29635
1-во място                           

0.29102
2- ро място                         

0.29132
5-то място                     

0.29990

52 L01XE07 Lapatinib перорална 
форма mg 4 200 000 1-во място                      

0.10800
6-то място                      

0.11180
4-то място                          

0.10939
3-то място                         

0.10908
5-то място                    

0.11098
2-ро място                    

0.10879

53 L01XE09 Temsirolimus парентерална 
форма mg 3600 3-то място                     

54.20000
2-ро място                     
53.65000

1-во място                           
53.09844

5-то място                  
54.64000

4-то място                      
54.30000

54 L01XE10 Everolimus                                  
/5 mg, 10 mg/

перорална 
форма mg 36 000 2-ро място                 

21.04000
4-то място                    
21.05000

5-то място                  
21.07000

1-во място                 
21.02796

6-то място                      
21.11053

3-то място                    
21.04800

55 L01XE12 Vandetanib перорална 
форма mg 324 000 1-во място                 

1.08056
2-ро място                 

1.08733

56 L01XE13 Аfatinib перорална 
форма mg 72800 2-ро място                   

3.49801
1-во място                    

3.46393

57 L01XE15 Vemurafenib перорална 
форма mg 5160960 3-то място                   

0.26000
2-ро място                   

0.25968
1-во място                       

0.25920

58 L01XE23 Dabrafenib перорална 
форма mg 864 000 1-во място                    

1.51400
5-то място                    

1.65000
3-то място                    

1.51488
4-то място                     

1.55471
2-ро място                  

1.51480

59 L01XE16 Crizotinib перорална 
форма mg 900000 4-то място                  

0.73245
2-ро място                

0.72600
1-во място                    

0.71832
3-то място                 

0.73240
5-то място                    

0.74076

60 L01XE17 Axitinib перорална 
форма mg 26 880 1-во място                

26.55000
4-то място                 
26.86000

2-ро място                       
26.55840

3-то място                     
26.71286

5-то място                    
27.00000

61 L01XE11 Pazopanib перорална 
форма mg 4 320 000 3-то място                    

0.20330
2-ро място                  

0.20300
1-во място                        

0.20233
6-то място                  

0.20359
5-то място                      

0.20357
4-то място                      

0.20350

62 L01XX17 Topotecan перорална 
форма mg 600 1-во място              

56.34000

63 L01XX17 Topotecan парентерална 
форма mg 1 200 1-во място                   

17.29500
3-то място                 
17.60000

2-ро място                   
17.31000

64 L01XX19 Irinotecan  парентерална 
форма mg 300 000 2-ро място                     

0.49080
3-то място                   

0.49700
4-то място                   

0.50620
5-то място                      

0.51336
1-во място                       

0.48350

65 L01XX23 Mitotane перорална 
форма mg 2 500 000

66 L01XX41 Eribulin парентерална 
форма mg 396 1-во място                   

837.50000
2-ро място                   
838.63636

3-то място                  
839.50000

67 L01XE01 Imatinib перорална 
форма mg 2160000 5-то място                 

0.04800
4-то място                 

0.03984
2-ро място                    

0.03182
3-то място                

0.03560
1-во място                    

0.02481

68 L01XX43 Vismodegib перорална 
форма mg 151200 1-во място                 

2.30000
2-ро място                     

2.31570

69 L01XX44 Aflibercept парентерална 
форма mg 80000 1-во място                 

6.33670
2-ро място                 

6.66000

70 L02BB04 Enzalutamide перорална 
форма mg 806400 1-во място                   

1.42440



71 L02BX03 Abiraterone acetate перорална 
форма mg 5 400 000 1-во място                

0.22573

72 L03AA02 Filgrastim                                      
(30 MIU/0.5 ml)

парентерална 
форма amp. 1 000 2-ро място                     

38.13000
4-то място                      
44.24000

1-во място                     
38.04400

3-то място              
38.24000

73 L03AA13 Pegfilgrastim парентерална 
форма mg 900 1-во място                  

264.12000

74 L03AA14 Lipegfilgrastim парентерална 
форма mg 900 3-то място                       

270.49260
4-то място                
271.32000

1-во място                  
269.80000

2-ро място                     
270.45000

75 L03AB04 Interferon Alfa-2 a парентерална 
форма MIU 7 200 1-во място                 

7.52667

76 L03AX03
Mycobacterium 
bovis BCG (Baccilus 
Calmette - Guerin)

парентерална 
форма mg 22 500 1-во място              

3.32000

77 M05BA06 Ibandronic acid парентерална 
форма mg 3 600 1-во място                 

4.20000

78 M05BA08 Zoledronic acid парентерална 
форма mg 12 000 1-во място                  

5.47500

79 M05BX04 Denosumab/120 mg/ 1  парентерална 
форма mg 115 200 1-во място                 

4.73700

80 N02AA01 Morphine/30 mg/ перорална 
форма mg 3 600 000

81 N02AA01 Morphine парентерална 
форма mg 600 000 1-во място                    

0.07200

82 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма-
/modified-

release tablets/

mg 2 400 000 3-то място                   
0.01862

4-то място                   
0.01900

2-ро място                 
0.01694

1-во място                  
0.01678

83 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма 
/capsules, 

hard/

mg 600 000 2-ро място                    
0.01862

4-то място                        
0.01900

3-то място                   
0.01872

1-во място                  
0.01678

84 N02AA08 Dehydrocodeine перорална 
форма mg 5 400 000 1-во място                   

0.00555
2-ро място                        

0.00556

85 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride           
10 mg/5 mg

перорална 
форма mg 480000 1-во място                

0.13864

86 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 
hydrochloride                               
20 mg/10 mg

перорална 
форма mg 400000 1-во място                          

0.13854

87 N02AX02 Tramadol перорална 
форма mg 4 800 000 1-во място                  

0.00226
2-ро място  

0.00239

88 N02AB02 Pethidine парентерална 
форма mg 1200000 1-во място                          

0.01680

89 N02AB03 Fentanyl 50 mcg/h пластир mcg/h 150 000 2-ро място                     
0.09908

3-то място                            
0.10200

3-то място                      
0.10200

1-во място                     
0.09508

90 N02AB03 Fentanyl 75 mcg/h пластир mcg/h 150 000 1-во място                     
0.09908

3-то място                      
0.10200

4-то място                         
0.10598

2-ро място                        
0.09912

91 N02AB03 Fentanyl 100 mcg/h пластир mcg/h 200 000 2-ро място                         
0.09908

3-то място                     
0.10200

4-то място                        
0.10272

1-во място                      
0.09754

92 N02AE01
Buprenorphine 35 
mcg/h

пластир mcg/h 42000 2-ро място                     
0.21726

3-то място                         
0.22440

4-то място                            
0.23246

1-во място                       
0.21640

93 N02AE01
Buprenorphine 52,5 
mcg/h

пластир mcg/h 63000 2-ро място                    
0.21726

3-то място                      
0.22440

4-то място                            
0.22766

1-во място                         
0.21600

94 N02AE01
Buprenorphine 70 
mcg/h

пластир mcg/h 84000 2-ро място                             
0.21726

3-то място                          
0.22440

4-то място                            
0.23246

1-во място                           
0.21540



95 V03AF03 Calcium folinate                         
10 mg/ml 3 ml

парентерална 
форма mg 360 000

96 V03AF03 Calcium folinate                     
10 mg/ ml 5 ml

парентерална 
форма mg 500 000 1-во място                        

0.11600
2-ро място                       

0.11808

97 V03AF03 Calcium folinate   10 
mg/ml 10 ml

парентерална 
форма mg 500 000 3-то място                      

0.11230
4-то място                       

0.11600
5-то място                          

0.11860
2-ро място                      

0.11160
1-во място                         

0.10590

98 V03AF03 Calcium folinate  10 
mg/ml  50 ml

парентерална 
форма mg 500 000

99 V03AF03 Calcium folinate    10 
mg/ml 100ml

парентерална 
форма mg 1 000 000 1-во място              

0.12320

100 A04AA01  Ondansetron парентерална 
форма mg 160 000 3-то място                     

0.24500
1-во място                         

0.23850
2-ро място                         

0.24250

101 A04AA03 Tropisetron парентерална 
форма mg 24 000

102 A04AA05 Palonosetron парентерална 
форма

0,25 mg/        
1 amp. 300 1-во място                         

37.80000
2-ро място                       
39.00000

103 N02AB03 Fentanyl
перорална 

форма                  
sublingual 

tablets/

mcg 383040 1-во място 
0.09500

104 L01XX46 Olaparib перорална 
форма mg 1075200 1-во място                           

0.50135
3-то място                         

0.50558
4-то място                        

0.51184
2-ро място                          

0.50137

105 LO1XC 11 Ipilimumab парентерална 
форма mg 2400 1-во място                         

149.40000

106 L01BA01 Methotrexat парентерална 
форма mg 4000 1-во място                           

0.03684
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